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Reagerade på Aledemokraternas utspel 
i förra numret av Alekuriren där man 
menar att skolans problem bäst löses 

genom att inrätta friskolor. Granskningar 
har nyligen visat att riskkapitalbolag har 
gjort stora vinster på skolor som sedan satts i 
konkurs och nyligen visade en annan gransk-
ning hur vissa friskolor valde elever och inte 
tvärtom som borde vara fallet. Huvudmän 
för friskolor har alltså olika drivkrafter för 
att bedriva skolverksamhet, många har ett 
vinstintresse.

Jag är inte så insatt i hur man arbetar på 
Ahlafors Fria skola men jag arbetar själv på en 
väl fungerande kommunal skola (inte i Ale). 
Det du pekar på som orsaker till goda/dåliga 
resultat har inget med huvudmannaskapet att 
göra. Det finns friskolor och det finns kom-
munala skolor som får bra resultat. Risken 
med att lägga ut skolverksamheten på diverse 
entreprenörer är att man får minskad insyn, 
kostnaden för kontroll av verksamheten 
ökar och det blir möjligen svårare att garan-
tera en likvärdig utbildning för alla elever. 
Resurserna för att bedriva skolverksamhet är 
inte obegränsade varför man borde satsa de 
pengar man har på att skapa en framgångsrik 

skola som passar alla och inte lägga pengar på 
kontroll av allsköns olika huvudmän.

Som du mycket riktigt påpekar är lärarens 
kompetens och en hög kvalitet på den peda-
gogiska ledningen framgångsfaktorer. Det 
har inget med huvudmannaskapet att göra, 
frågan är mer komplex än så. 
Verksamheten i skolan ska 
bygga på aktuell forskning 
och inte vara föremål för 
ekonomisk spekulation.

Åsa Sandström
Lärare i förskoleklass

på en kommunal skola med 
professionella lärare och
god pedagogisk ledning

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
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Precis som Aledemokra-
terna och Folkpartiet i 
tidigare inlägg konstaterat 

är det hög tid att förstatliga 
skolan. Kommunaliseringen i 
kombination med den, ur ett 
internationellt perspektiv, ex-
empellösa friskolereformen har 
bidragit till att eleverna blivit 
pengapåsar istället för kunskaps-
bärande värdefulla individer 
med likvärdig skolgång var helst 
i landet man bor. Att hävda att 
staten redan idag styr skolan 
är en osanning. Sanningen är 
att staten försöker styra skolan. 
Men trots skollag, skolinspek-
tion och goda intentioner från 
regering och riksdag bestämmer 
kommunerna i princip enväl-
digt över skolverksamheten. 
Detta har väl inte kunnat undgå 
någon som följt skolpolitiken de 
senaste åren. Det gäller allt från 
flagranta brott mot skollagen 
vad gäller stöd till barn med 
särskilda behov till vägran att 
följa regeringens direktiv om 
införandet av karriärtjänster.

Förklaringen till att det råder 
en så stor ojämlikhet och en 
sådant godtycke bland kommu-
ner runt om i landet är att skolan 
är en budgetpost som alla andra i 
den  kommunala verksamheten. 
En budgetpost som var och en 
av rikets 286 kommuner han-
terar efter eget tycke och smak. 
Det säger sig självt att talet om 
likvärdighet och jämlikhet bara 
är tom retorik utan förankring i 
verkligheten.

När det gäller den lanserade 
blocköverskridande överens-
kommelse om Ales skolor är det 

ett synnerligen utstuderat sätt 
att bli av med en het fråga inför 
valet. Man har slutit borgfred 
för att att slippa stå till svars i 
en viktig fråga inför nästa års 
val. Denna taktik gränsar till 
manipulation eftersom den 
omöjliggör för oss medborgare 
att utkräva politiskt ansvar. På 
detta sätt kortsluter man demo-
kratin eftersom det i kommande 
val inte spelar någon roll vad vi 
Alebor röstar på.

Många statsvetare anser att 
detta tillvägagångssätt i grunden 
är ett hot mot demokratin efter-
som breda majoritetsöverens-
kommelser i viktiga frågor strax 
före val i princip gör röstandet 
meningslöst. Politiska alterna-
tiv saknas, precis som i vilken 
annan diktaturstat som helst. En 
annan negativ effekt av denna 
tvivelaktiga politiska metod är 
att den förhindrar utveckling av 
idéer som kan förbättra skolan i 
Ale. Konkurrens och fri åsikts-
bildning är ju en grundpelare i 
demokratin. Något som annars 
förfäktas högljutt av flera partier.

Alla föräldrar med skolbarn 
i Ale är nog överens om att att 
skolverksamheten behöver för-
bättras. Vad är våra folkvaldas 
lösning? Lyssnar man av vad 
deras uppdragsgivare har för 
erfarenheter och synpunkter? 
Svar nej. Istället tillsätter man 
en tillförordnad tjänsteman som 
med undermålig analys och rent 
vilseledande statistik tar fram ett 
förslag om nedläggning av Him-
laskolans högstadium. Något 
som på sikt sannolikt resulterar 
i en nedläggning av hela Himla-

skolan, den sista ”byskolan” i Ale 
kommun.

Som alla förstår handlar inte 
detta om att man är mån om 
skolresultaten i Ale utan mer 
om att man vill göra besparingar 
inom skolan. Vilket i detta fall 
tydligt framkom då nämnda 
sektorchef presenterade siffror 
på det stora renoveringsbehov 
Himlaskolan har. Man undrar 
var politikernas tidigare planer 
på en nybyggd Himlaskola tog 
vägen. Var försvann den budget-
posten?

För att verkligen få en bättre 
skolverksamhet i Ale måste 
föräldrarnas och barnens syn-
punkter och perspektiv lyftas 
fram. Tidigare initiativ till 
kommunövergripande skolråd 
var ett mycket lovvärt initiativ. 
Tyvärr tog man inte chansen och 
gjorde detta forum till ett seriöst 
diskussionsforum för kvalitets-
utveckling av Ales skolor. Trots 
att föräldrar med ovärderlig 
kompetens och erfarenheter 
frikostigt delade med sig av sina 
kunskaper.

Jag skulle vilja se ett nytt 
omtag där Paula Örn, Mikael 
Berglund och Jan A. Pressfeldt 
bjuder in till rundabordssamtal 
i ett kommunalt skolråd värt 
namnet. Kan man ha ett kom-
munalt näringslivsråd så kan 
man minst av allt ha ett kom-
munalt skolråd där föräldrarnas 
synpunkter beaktas. 

Tillsammans formar vi fram-
tidens skola i Ale.

Per Dyvermark 

Tillsammans formar vi framtidens skola

Förenklad lösning på
komplicerat problem Pressfeldt

Det är inte ok att som 
ansvariga politiker 
(AD) gå ut i media 

och hävda att problemen i 
Ales skolor beror på ”lärar-
nas bristande kompetens 
och förmåga, svag skolled-
ning, dålig pedagogik”. Vad 
menar Aledemokraterna 
egentligen? Vilken kompe-
tens saknar lärarna? Vilken 
förmåga saknas? Eftersom 
jag själv är lärare i Ale kom-
mun vet jag att det finns en 
fantastisk kompetens och en 
oerhörd förmåga att lösa alla 
de uppgifter och problem 
som uppstår i vardagen på 
skolorna bland mina kol-
legor. Detta sker dessutom 
ofta till priset av stress och 
en känsla av otillräcklig-

het. Det är oförskämt av 
Pressfeldt, Ahlberg och 
Nordhall att uttrycka sig 
på det här sättet mot en hel 
personalgrupp och borde 
vara under varje ansvarsta-
gande politikers värdighet. 
Det går emot allt vad jag 
som humanist och socialde-
mokrat står för och tror på. 
Ni borde skämmas!

Glöm heller inte bort att 
ni har ansvaret för kommu-
nens verksamheter (tillsam-
mans med övriga borgerliga 
partier). Heléne Ahlberg 
(AD) sitter som ledamot i 
Utbildningsnämnden och är 
med viss förenkling lärarnas 
arbetsgivare. I insändaren 
skriver dessa tre represen-
tanter för Aledemokraterna 

dessutom att de inte tror på 
den kommunala verksam-
heten. I vilket företag skulle 
ledningen kunna ställa sig 
upp och säga till persona-
len att ”vår verksamhet är 
värdelös, vi lägger ner och 
dessutom beror alla problem 
på att ni är helt odugliga och 
inkompetenta”?

Visa kommunens anställda 
respekt, tack!

Stefan Hagman (S)
En av alla lärare i Ale

med kompetens och förmåga

Det är inte ok - 
Aledemokraterna!

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 11 december 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets 
hus kl. 18.30 (OBS! tiden)

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.
följande ärenden:

- Utökat verksamhetsområde för vatten
och avlopp
- Information om demokratigruppens och 
jämställdhetsberedningens arbete under året

Bert Åkesson                     Maria Olegård
ordförande          sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning 
och handlingar finns att läsa på kommun-
kontorets kansliavdelning, kommunens 
webbplats och på biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 4 december 2013

Svar till Stefan Hagman (socialdemokratisk lärare):

Att kritisera och ställa 
krav på kommunala 
skolledare och lärare 

har varit tabubelagt. Trots 
att det är i skolrummet så 
undermålig undervisning 
sker att Ale kommun sedan 
många år tillbaka stadigt 
placerat sig bland Sveriges 
25% sämsta skolkommuner. 
I SKL:s mätning 2013 är 
Ale fortsatt parkerad i bot-
ten av Göteborgsregionens 
13 kommuner, med nästan 
25% av eleverna som går ur 
grundskolan utan behörig-
het till gymnasieskolans 
naturvetar- och teknikpro-
gram. Och bara 71,6% av 
eleverna når målen i alla 
ämnena. Detta trots att vi 
sedan 2011 tillskjutit ca 70 
Mkr per år. Självklart har 
vi både rätt och skyldighet 
kritisera ett system med så 
dåliga resultat. 

Att fler lärare skulle 
utgöra lösningen på skol-
problemen i Ale saknar 
stöd i både forskning och 
i praktiken. Ale har i snitt 
12,9 elever/lärare medan 
Tjörn, Göteborgsregionens 
för närvarande bästa kom-
munala skola, Sveriges 9:e 
bästa skolkommun, har 14,7 
elever/lärare, alltså nästan 
2 elever fler per klassrum! 
Och att Ales lärare skulle ha 
ett svårare uppdrag stämmer 
inte heller. Ale ligger i unge-
fär samma härad som den 
oerhört invandrartäta Söder-
tälje kommun (13,0 elever/

lärare, 68,9% av eleverna 
godkända i alla ämnen!). 
Ales kostnader per elev är 
lägre än snittet i regionen 
men det beror alltså inte på 
fler lärare i våra ”konkur-
rentkommuner”, möjligtvis 
att våra lärare har högre lön 
än snittet, utan på att flera 
kommuner i regionen har 
mycket högre lokalkost-
nader. Men inte i en enda 
undersökning jag läst finns 
kopplingen att bättre lokaler 
ger bättre undervisning.  

Den kände forskaren, 
Trevor Dolan, har slagit 
fast 4 Framgångsfaktorer 
i skolan: 1) Rektors ledar-
skap 2) Höga förväntningar  
(bland eleverna)  3) Smarta 
utvärderingar (av lärarjob-
bet)  4) Lärarsamverkan.  

Enkla, handfasta och 
självklara regler inom all 
annan verksamhet men hit-
tills inte i Ales kommunala 
skolvärld. Det är lärarnas 
skyldighet att samverka för 
att nå de mål som sätts upp 
varje år i budget och nämnd-
plan men som vi aldrig nått 
upp till. Visst har Utbild-
ningsnämnden omplacerat 
lärare som misslyckats, 
främst i matte, men att bara 
kravlöst omplacera räcker 
inte. Det finns pedagoger 
som är klart olämpliga för 
sitt yrke, men som kan fort-
sätta år efter år. De lärare 
och rektorer som inte klarar 
av de mål vi ställer upp för 
att ge våra barn och ung-

domar en bättre start i livet 
måste fås att se sig om efter 
ett jobb någon annanstans 
– och de som lyckas över 
målet ska ha en bonus i löne-
kuvertet.

Utbildningsministern Jan 
Björklund och ordföranden 
i Lärarnas riksförbund Bo 
Jansson hade nu i söndags 
en debattartikel på sid 4 i 
GT. Man slår bland annat 
fast, med anledning av att 
från och med den 1 decem-
ber måste alla lärare med 
fast anställning ha lärarle-
gitimation, att detta krav 
faktiskt har ökat behöriga 
sökanden till lärare. ”Fler 
sökanden och högre krav 
innebär bättre framtida 
rekrytering till yrket”.  Man 
avslutar också med ”Till 
syvende och sist är det vad 
som sker i klassrummet och 
den enskilde läraren som 
är avgörande för elevernas 
resultat”. 

Alltså: medhåll från högsta 
instans!

Jan A. Pressfeldt
Gruppledare Aledemokraterna
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